
90x210

H=83

ESPELHO

(C= 1,59/ HP=96,5/ H=89,5)

H=63

H=83cm, Ø =3,8cm, e=5cm

H=62

instalar puxador horizontal, com

diâmetro entre 25mm e 45mm, com

afastamento de no mínimo 40mm,

com altura de 90cm.  (NBR 9050)

trocar as maçanetas por maçanetas tipo

alavanca, devem possuir pelo menos 100mm

de comprimento e acabamento sem arestas e

recurvado na extremidade, apresentando uma

distância mínima de 40mm da superfície da

porta, devem ser instaladas a uma altura que

pode variar entre 0,80m e 1,10m do piso

acabado.(NBR 9050)

adequar barra inadequada à acessibilidade

(c=88/ h=95/ e=10/ Ø =2,5)

adequar barra inadequada à acessibilidade

(c=89/ h=75,5/ e=10,5/ Ø =2,5)

instalar espelho, de dimensões 50x90x90

em relação ao piso, conforme NBR 9050

instalar revestimento resistente a

impactos em aço inox, com altura de

0,40m a partir do piso. (NBR 9050)

a porta existente não atende o vão livre mínimo

exigido na NBR 9050/2015/ falta puxador

horizontal/ sentido de abertura incorreto

o lavatório deverá ser relocado para

atender a altura máxima de 80cm/

substituir barra de apoio

falta mictório adequado à acessibilidade

a porta existente não atende o vão livre mínimo

exigido na NBR 9050/2015/ falta puxador

horizontal/ sentido de abertura incorreto

 h c/assento=46cm,

h s/assento=43cm

substituir bacia por outro modelo sem abertura frontal/ relocar a

bacia de modo a distância do eixo da bacia até a barra lateral

fique com 40cm/devem estar à uma altura 43cm sem assento,

com altura máxima de 46cm com assento.(NBR 9050)

DET.02 - PLANTA - BANHEIRO MASCULINO - PROJETO MODIFICADO

Escala: 1:30

a demolir

a manter

LEGENDA

a construir
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instalar puxador horizontal (Ø 3cm

/ C=40cm / h = 90cm) em aço inox

e chapa de proteção na base da

porta conforme NBR 9050.

Instalar papeleira, porta

sabonete líquido e porta

papel toalha os

acessórios de acordo

com a NBR 9050.

instalar nova barra vertical de

70cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

85cm, conforme NBR 9050

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura de

75cm, conforme NBR 9050

instalar nova bacia modelo

compatível com a NBR 9050;

reposiciona-la a 40cm da barra a

partir do seu eixo; altura de acordo

com a NBR 9050; modelo

acessibilidade deca ou similar

instalar nova barra de apoio de

80cm em aço inox Ø 3.8 cm /

empunhadura 5 cm e altura máx.

89cm, conforme NBR 9050

instalar porta de 90cm com abertura

para fora com puxador horizontal (Ø

3.8cm / C=40cm / h = 90cm) em

aço inox, conforme NBR 9050.

H=62

instalar nova barra vertical

conforme NBR 9050

ESPELHO

(C= 1,59/ HP=96,5/ H=89,5)

bacia sanitária em louça

branca com alturas de

acordo com a NBR

9050,modelo acessível

Deca ou similar

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8cm/ empunhadura 5cm e

distância piso-eixo inferior da barra de

no máx.89cm, conforme NBR 9050

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8cm/ empunhadura 5cm e

distância piso-eixo inferior da barra de

75cm, conforme NBR 9050

papeleira interfolhas

 h= 1m (do piso à face

inferior da papeleira)

barra vertical de 70cm em aço inox

Ø 3.8/ empunhadura 5cm e a

distância piso-eixo inferior da barra

85cm, conforme a NBR 9050

porta papel toalha

espelho ( distância piso- parte

inferior espelho = 90cm, L

espelho = 55cm/ plano à parede)

aproveitar cuba embutida e bancada

existentes, adequando a altura de 80cm,

instalar  torneira acionada por alavanca

que deve estar no máximo à 50cm da face

externa frontal do lavatório

porta sabonete liquido

 barra vertical em aço inox/ c= 40

(min) h do piso ao eixo inferior =

90cm/ Ø= 3,8cm/ e= 5cm

porta de 90cm com puxador horizontal (

Ø3.8cm/ C=40cm/ h=90cm) em aço inox,

conforme NBR 9050, com vão livre de 90cm.

porta de 90cm com puxador horizontal ( Ø3.8cm/

C=40cm/ h=90cm/ e= 5cm) em aço inox associado

a maçaneta preferencioalmente do tipo alavanca

com 100mm de comprimento com acabamento

recurvado na extreminade e distância mínima de

40mm da superfície da porta e altura de 90cm do

piso ao eixo do puxador; chapa de proteção na

base da porta, conforme NBR 9050

H=62

 barra vertical em aço inox/ c= 70 (min)

h do piso ao eixo inferior = 75cm / Ø

3,8cm/ e= 5cm

esse sanitário não possui dimensões  adequadas

 conforme a norma à NBR 9050
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divisória em granito cinza

andorinha / h= 1,80m

divisória em granito cinza

andorinha / h= 1,80m

 barra vertical em aço inox/ c= 70 (min) h do

piso ao eixo inferior = 75cm / Ø 3,8cm/ e= 5cm
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 barra vertical em aço inox/ c= 40

(min) h do piso ao eixo inferior =

90cm/ Ø= 3,8cm/ e= 5cm/  alinhada

com a borda frontal do lavatório

barra vertical de 70cm em aço inox

Ø 3.8/ empunhadura 5cm e a

distância piso-eixo inferior da barra

85cm, conforme a NBR 9050

papeleira interfolhas

 h= 1m (do piso à face

inferior da papeleira)

espelho ( distância piso- parte

inferior espelho = 90cm, L espelho

= 55cm/ plano à parede)

aproveitar cuba embutida e bancada

existentes, adequando a altura de 80cm,

instalar  torneira acionada por alavanca

que deve estar no máximo à 50cm da

face externa frontal do lavatório

 barra vertical em aço inox/ c= 40

(min) h do piso ao eixo inferior =

90cm/ Ø= 3,8cm/ e= 5cm/

alinhada com a borda frontal do

lavatório

porta de 90cm com puxador horizontal ( Ø3.8cm/ C=40cm/

h=90cm/ e= 5cm) em aço inox associado a maçaneta

preferencioalmente do tipo alavanca com 100mm de

comprimento com acabamento recurvado na extreminade e

distância mínima de 40mm da superfície da porta e altura

de 90cm do piso ao eixo do puxador; chapa de proteção na

base da porta, conforme NBR 9050

ESPELHO

(C= 1,59/ HP=96,5/ H=89,5)

DET.02 - PLANTA - BANHEIRO MASCULINO - CONSTRUIR E DEMOLIR

Escala: 1:30

DET.02 - PLANTA - BANHEIRO MASCULINO - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO

Escala: 1:30

A dobradiça deve abrir 180º Graus

A dobradiça deve abrir 180º Graus

0,90x2,10m

BANHEIRO

MASCULINO

DET.03 - PLANTA - RAMPAS INTERNAS AUDITÓRIO - SITUAÇÃO ATUAL / DIAGNÓSTICO

Escala: 1/50

adequar sinalização tátil de alerta

no início e final da rampa

DET.03 - PLANTA - RAMPA - CONSTRUIR E DEMOLIR

Escala: 1/50

placas vinílicas 25cm,

sinalização de alerta cor

amarela

placas vinílicas 25cm,

sinalização de alerta

cor amarela

Nota: Não será possível suavizar a inclinação dessas rampas internas já existentes, pois não

há espaço suficiente para estendê-las. A externa será adequada às normas e coberta, para

atender a acessibilidade ao interior do auditório, ligando ponto mais alto ao mais baixo do

interior do auditório.

rampa i=10,26%

692

694

rampa i=10,44%

680

682

ver det.03

ver det.03
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rampa i=10,26%
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ver det.03
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rampa i=10,44%

680
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não há sinalização tátil de alerta

não há sinalização tátil de alerta
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1
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1
8

26

10

9
2

5
0

9231

falta sinalização tátil de alerta na entrada e

saída da plataforma elevatória

ver det.04

DET.04 - PLANTA - PLATAFORMA ELEVATÓRIA

PARA CADEIRANTE - SITUAÇÃO ATUAL -

DIAGNÓSTICO

Escala: 1:50

a demolir

a manter

LEGENDA

a construir

DET.04 - PLANTA - PLATAFORMA ELEVATÓRIA

PARA CADEIRANTE - CONSTRUIR E DEMOLIR

Escala: 1:50

1
0

0

30

100

3
0

placas vinílicas de

sinalização de alerta

placas vinílicas

25cm, sinalização

de alerta cor cinza

2525 2525

1
0

0

30

100

3
0

placas vinílicas de

sinalização de alerta

2525 2525

DET.04 - PLANTA - PLATAFORMA ELEVATÓRIA

PARA CADEIRANTE - PROJETO MODIFICADO

      Escala: 1:50

placas vinílicas de

sinalização de alerta

e= 16

e= 17

e= 17

e= 17

58 25.5 83
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e= 16

80x210

não há corrimão

piso não é antiderrapante

não há corrimão

3
0

não há sinalização tátil de alerta

não há sinalização tátil de alerta

166.5

DET.05- PLANTA - ESCADA - PROJETO MODIFICADO

Escala: 1/75

DET.05 - PLANTA - ESCADA - SITUAÇÃO ATUAL / DIAGNÓSTICO

Escala: 1/75

80x210
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15

faixa antiderrapante

na cor preta,com

5cm de largura

sinalização visual em pintura

amarela fotoluminescente, nos pisos

e espelhos dos degraus.

Dimensões= 3x10cm

placa em braile

placas vinílicas de

sinalização de alerta,

25x25, cor amarela

a demolir

DET.05 - PLANTA - ESCADA - CONSTRUIR E DEMOLIR

Escala: 1/75

a manter

LEGENDA

a construir
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166.5

80x210
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30

3
0

15

faixa antiderrapante

na cor preta,com

5cm de largura

placas vinílicas de

sinalização de alerta,

25x25, cor amarela

80x210

3

1

2

4

não há sinalização visual nos degraus

os espelhos dos degraus

deverão ser inclinados,

avançando 1,5cm em

relação ao degrau anterior

dos espelhos dos degraus

83

00

83

os espelhos dos degraus

deverão ser inclinados,

avançando 1,5cm em

relação ao degrau anterior

placa de sinalização tátil em

braile a ser instalada nos dois

corrimãos, constando a

indicação do pavimento e

conforme a NBR 9050

83

há variação nas alturas 

Nota: A escada existente é em piso vinílico amadeirado e acabamento de quinas

com cantoneiras pretas.  

corrimão em metal com pintura cor

prata, h=70cm e 92cm,

empunhadura= 5cm, Ø=3,8cm,

resistência a carga de 900N

Todos os espelhos

deverão ter h= 16,6cm

Todos os espelhos

deverão ter h= 16,6cm

corrimão em metal com pintura cor

prata, h=70cm e 92cm,

empunhadura= 5cm, Ø=3,8cm,

resistência a carga de 900N

2
5

2
5

placa de sinalização tátil em

braile a ser instalada nos dois

corrimãos, constando a

indicação do pavimento e

conforme a NBR 9050

sinalização visual em pintura

amarela fotoluminescente, nos pisos

e espelhos dos degraus.

Dimensões= 3x10cm

adequar barra inadequada à acessibilidade

h=82cm,Ø =3,8cm, e=5cm

h=82cm

90x210

(c=89/ h=95/ e=10/ Ø =2,5)

DET.07 - PLANTA - BANHEIRO FEMININO - SITUAÇÃO ATUAL / DIAGNÓSTICO

Escala: 1:30

DET.07 - PLANTA - BANHEIRO FEMININO - PROJETO MODIFICADO

Escala: 1:30

a demolir

DET.07 - PLANTA - BANHEIRO FEMININO - CONSTRUIR E DEMOLIR

Escala: 1:30

a manter

LEGENDA

a construir

substituir bacia por outro modelo sem abertura frontal/ relocar a

bacia de modo a distância do eixo da bacia até a barra lateral

fique com 40cm/devem estar a uma altura 43cm sem assento,

com altura máxima de 46cm com assento.(NBR 9050)

A porta existente não atende o vão livre mínimo

 exigido na NBR 9050/2015/ falta puxador horizontal/

 sentido de abertura incorreto

instalar espelho, de dimensões 50x90x90

em relação ao piso, conforme NBR 9050

Substituir maçanetas por outras

que atendam a NBR 9050/2015.

(c=89/ h=75,5/ e=10/ Ø=2,5)

instalar revestimento

resistente a

impactos em aço inox nos

dois lados

da porta, com altura de

0,40m a partir

do piso. (NBR 9050)

adequar barra inadequada à acessibilidade

a bancada deverá ser relocada para

atender a altura máxima de 80cm/

substituir barra de apoio

H=86

 h c/assento=46cm,

h s/assento=43cm

ESPELHO

(C= 1,59/ HP=96,5/ H=89,5)

Este sanitário não possui

dimensões  adequadas

conforme a norma à NBR 9050

0,90x2,10m

espelho ( distância piso- parte

inferior espelho = 90cm, L

espelho = 55cm/ plano à parede)
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,
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0
m

ESPELHO

(C= 1,59/ HP=96,5/ H=89,5)

 barra vertical em aço inox/ c= 40

(min) h do piso ao eixo inferior =

90cm/ Ø= 3,8cm/ e= 5cm/  alinhada

com a borda frontal do lavatório

porta de 90cm com puxador horizontal ( Ø3.8cm/

C=40cm/ h=90cm/ e= 5cm) em aço inox associado

a maçaneta preferencioalmente do tipo alavanca

com 100mm de comprimento com acabamento

recurvado na extreminade e distância mínima de

40mm da superfície da porta e altura de 90cm do

piso ao eixo do puxador; chapa de proteção na

base da porta, conforme NBR 9050

aproveitar cuba embutida e bancada

existentes, adequando a altura de 80cm,

instalar  torneira acionada por alavanca

que deve estar no máximo à 50cm da face

externa frontal do lavatório

porta papel toalha

barra vertical de 70cm em aço inox

Ø 3.8/ empunhadura 5cm e a

distância piso-eixo inferior da barra

85cm, conforme a NBR 9050

papeleira interfolhas

 h= 1m (do piso à face

inferior da papeleira)

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8cm/ empunhadura 5cm e

distância piso-eixo inferior da barra

de 75cm, conforme NBR 9050

bacia sanitária em louça

branca com alturas de

acordo com a NBR

9050,modelo acessível

Deca ou similar

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8cm/ empunhadura 5cm e

distância piso-eixo inferior da barra de

no máx.89cm, conforme NBR 9050

porta de 90cm com puxador horizontal ( Ø3.8cm/

C=40cm/ h=90cm/ altura 90x170cm) em aço inox,

conforme NBR 9050, com vão livre de 90cm.

divisória em granito cinza

andorinha / h= 1,80m
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ESPELHO

(C= 1,59/ HP=96,5/ H=89,5)

 barra vertical em aço inox/ c= 40

(min) h do piso ao eixo inferior =

90cm/ Ø= 3,8cm/ e= 5cm

porta de 90cm com puxador horizontal ( Ø3.8cm/

C=40cm/ h=90cm/ e= 5cm) em aço inox associado

a maçaneta preferencioalmente do tipo alavanca

com 100mm de comprimento com acabamento

recurvado na extreminade e distância mínima de

40mm da superfície da porta e altura de 90cm do

piso ao eixo do puxador; chapa de proteção na

base da porta, conforme NBR 9050

aproveitar cuba embutida e bancada

existentes, adequando a altura de 80cm,

instalar  torneira acionada por alavanca

que deve estar no máximo à 50cm da face

externa frontal do lavatório

espelho ( distância piso- parte

inferior espelho = 90cm, L

espelho = 55cm/ plano à parede)

porta papel toalha

barra vertical de 70cm em aço inox

Ø 3.8/ empunhadura 5cm e a

distância piso-eixo inferior da barra

85cm, conforme a NBR 9050

papeleira interfolhas

 h= 1m (do piso à face

inferior da papeleira)

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8cm/ empunhadura 5cm e

distância piso-eixo inferior da barra

de 75cm, conforme NBR 9050

bacia sanitária em louça

branca com alturas de

acordo com a NBR

9050,modelo acessível

Deca ou similar

barra horizontal de 80cm em aço inox

Ø 3.8cm/ empunhadura 5cm e

distância piso-eixo inferior da barra de

no máx.89cm, conforme NBR 9050

porta de 90cm com puxador horizontal ( Ø3.8cm/

C=40cm/ h=90cm/ altura 90x170cm) em aço inox,

conforme NBR 9050, com vão livre de 90cm.

divisória em granito cinza

andorinha / h= 1,80m

trilho deverá ser superior

BANHEIRO

FEMININO

BANHEIRO

FEMININO

BANHEIRO

FEMININO

CONTEÚDO:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

06/08

PRANCHA

PROJETO DE ARQUITETURA - MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA

AUTOR DO PROJETO:

SETOR:  SAMAMBAIA

ENDEREÇO:  VIA LIGAÇÃO TAGUATINGA SUL - SAMAMBAIA, LT.01, COMPLEXO BOCA DA MATA,

SAMAMBAIA, BRASÍLIA - DF

PROPRIETÁRIO:  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

AUTOR DO PROJETO:

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: ARQ. E URB. JANAÍNA CÂNDIDA DA SILVA - CAU A37815-1

AUTOR DO PROJETO: ARQ. E URB. ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU A75081-6

 ARQ. E URB. JANAÍNA CÂNDIDA DA SILVA - CAU A37815-1

 ARQ. E URB. ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU A75081-6

ÁREA TERRENO: 30.006,05 m²

AUDITÓRIO

DESENHO: IFBESCALA: indicada no desenho

546,67m²

DETALHE 02

DETALHE 03

DETALHE 04

DETALHE 05

DETALHE 07

DETALHES

ÁREA CONSTRUÇÃO: 9.552,85m²

DATA: AGOSTO/2018


